
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

 
ตําแหนงเลขท่ี ๑๑๐ 

 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป  (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน  นายสัตวแพทยผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน    นายสัตวแพทย 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ชื่อหนวยงาน     สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตวแผนง 
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพ     

ปศุสัตว 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ  ระดับสูงง 
 
สวนท่ี  ๒  หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน  ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงานโดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากดานวิชาการสัตวแพทยเก่ียวกับเทคโนโลยี         
ชีวโมเลกุลและอณูพันธุศาสตร  ในการตัดสินใจและแกปญหาท่ียากมากในกลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความ
หลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว เพ่ือใหการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุมมีความถูกตอง ครบถวน และบรรลุ
เปาหมายและแผนท่ีสํานักกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบั 
 
สวนท่ี  ๓  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ควบคุมและวางแผนการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ดานชีวโมเลกุลและอณูพันธุศาสตรของสัตวและสิ่งมีชีวิตอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  เพ่ือการคัดเลือกปรับปรุงและขยายพันธุกรรมท่ีด ี

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

๒ ควบคุมและวางแผนการศึกษา และพัฒนาการตรวจโรคท่ีมีผล
ตอการสืบพันธุและโรคทางพันธุกรรมดวยวิธีทางชีวโมเลกุล  
เพ่ือสามารถใชในการคัดเลือกสัตวท่ีใชเปนพอแมพันธุ 

๓ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาการ
ตรวจพิสูจนดานอณูนิติวิทยาศาสตรทางสัตวในการสนับสนุน
การตรวจวิ เคราะห วั ต ถุพยาน  เ พ่ือเปนหนวยอณูนิติ
วิทยาศาสตรทางสัตว 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๔ ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการดําเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรีคอมบิแนนซดีเอ็นเอ เพ่ือผลิตชีวสารในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว   

๕ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน และพัฒนา
ระบบการจัดเก็บสารพันธุกรรมสัตวและจุลินทรียท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือเปนธนาคารสารพันธุกรรม (Genetic Bank) 

๖ ควบคุมและวางแผน ศึกษา วิ เคราะห  จัดทําแผน และ
พัฒนาการตรวจลายพิมพดีเอ็นเอ และลักษณะพันธุกรรม
ประจํ า พันธุ  เ พ่ื อ ให ไ ด ข อ มูลส ารสน เทศทางชี วภ าพ 
(Bioinformatics) สําหรับเปนฐานขอมูลดานพันธุกรรมสัตว
นําไปสูการจดสิทธิบัตรรับรองพันธุสัตวอนุรักษและคุมครอง
พันธุกรรมปศุสัตวไทย ตลอดจนการจัดตั้งศูนยพันธุกรรมสัตว 
(Animal Genetic Resource) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗ ควบคุม วางแผน และสืบคนการอนุรักษพันธุกรรมและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ             
ปศุสั ตว พันธุ ดี  สั ต ว พ้ืน เ มือง  และสั ตวห ายาก โดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพท้ังในรูปของการแชแข็งตัวออนและเซลล
สืบพันธุสัตว และการวิเคราะหสารพันธุกรรมดวยเทคโนโลยี              
ชีวโมเลกุล 

๘ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน
ในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบความสําเร็จตาม
แผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 
ข. ดานการวางแผน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของสํานัก
มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 
 
ค. ดานการประสานงาน 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ประสานสมัพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ 
จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอ่ืนในระดับกองหรือสํานัก เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 



    

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๒ ชี้แจงใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงาน
รวมกัน 

 
ง. ดานการบริการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดเทคโนโลยีทางสัตวแพทยดาน               
ชีวโมเลกุลและอณูพันธุศาสตร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู
ความเขาใจ และเพ่ือใหการดําเนินการสามารถดําเนินการหรือ
ปฏิบัติไดตามสภาวการณจริงและอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

 

 
สวนท่ี  ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด 
สวนท่ี  ๕  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 

ความรูท่ีจําเปนในงาน   

๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย                                        ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. กฎหมายเก่ียวกับการปศุสัตว ระดับท่ีตองการ ๓ 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๒ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๒ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๒ 

สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน   

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๓ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๓ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖.  ความใฝรูรอบดาน          
๗.  การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง    
๘.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๓ 
ระดับท่ีตองการ ๔   
ระดับท่ีตองการ ๔     



    

 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๓ 

๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๓ 

๓. การมองภาพองครวม ระดับท่ีตองการ ๓ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผูตรวจสอบ     นายณรงค   เลี้ยงเจริญ 
                                                                    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

วันท่ีท่ีไดจัดทํา     19  กันยายน  2559 
 
 


